ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»
Корпоративні облігації,
серія D

Лізингова компанія «ЕСКА Капітал» — лідер українського ринку лізингу
в сегменті фінансування мікро- та малого бізнесу.

ПРО КОМПАНІЮ
«ЕСКА Капітал» створена у 2008 році, член Асоціації лізингодавців України.
Універсальна лізингова компанія «ЕСКА Капітал» фінансує МСБ на купівлю нової й вживаної
сільськогосподарської, вантажної, будівельної та спецтехніки, а також нерухомості, щоб малі
підприємці почали або розширили власну справу. Лізингові умови дозволяють брати техніку
віком до 15 років, а також користуватися послугою зворотного лізингу (вільні оборотні кошти
під заставу).
Дотримується цілей сталого розвитку ООН. За позитивний вплив на економіку отримує
фінансування від двох міжнародних фондів, які вкладають кошти лише в ESG-компанії. У
рамках КСВ та sustainability реалізує 1-2 великі соціальні проєкти на рік.

ОБСЯГ РОЗМІЩЕНИХ КОРПОРАТИВНИХ

ЛІЗИНГОВИЙ ПОРТФЕЛЬ

ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЙ А, В, С, ТА D

УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОФІНАНСОВАНО ПІДПРИЄМЦІВ

НА РИНКУ

НА ПОНАД 1 МЛРД ГРН

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НА РОБОТІ

УГОД

З МІКРО- ТА МАЛИМ БІЗНЕСОМ

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ,
ЯКІ ЗАПРОВАДИЛА КОМПАНІЯ «ЕСКА КАПІТАЛ»
Компанія є безпосереднім власником усіх об'єктів лізингу протягом усього строку дії договору.
Усі предмети лізингу застраховані за програмою «повне КАСКО».
Високі авансові платежі перекривають ризик повторної реалізації майна. Ринкова вартість техніки,
переданої в лізинг, становить 151% від чистих інвестицій у лізинг (станом на 2020 рік).
За весь період діяльності компанії не було жодної простроченої заборгованості чи реструктуризації
по кредитних лініях у банках.
Джерела фінансування компанії диверсифіковані: українські банки, інвестиції від інституційних
інвесторів та фізосіб, міжнародні фонди.

БАЛАНСОВІ ПОКАЗНИКИ СТАНОМ НА 30 ВЕРЕСНЯ 2021 Р.

530 млн грн
Активи: (+79%
за 9 місяців)

100 млн грн
Капітал: (+34%
за 9 місяців)

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 Р.

млн грн
Чистий дохід: 390(+68%
р/р)

млн грн
Чистий прибуток: 32(+61%
р/р)

Залучені кошти будуть спрямовані виключно на фінансування лізингових угод із твердими ліквідними заставами.

ПРО ЛІЗИНГОВИЙ ПОРТФЕЛЬ:

Середня вартість предмету лізингу — 1,2 млн грн.

Середній строк лізингу — 30 місяців.

